לפרשת נשא – תשע"ב
עמודי המשכן נישאים ברוח
אהרן ונדרולדה
נשיאי ישראל התנדבו להביא לחנוכת המזבח מתנה מקורית ,אשר לא נצטוו עליה :עגלות
צב.
וּשׁנֵי ﬠָ ָשׂר בָּ ָקר ֲﬠגָלָ ה ﬠַ ל ְשׁנֵי הַ נְּ ִשׂ ִאים וְשׁוֹר ְלאֶ חָ ד
ַויּ ִָביאוּ אֶ ת ָק ְרבָּ נָם ִל ְפנֵי ה' ֵשׁשׁ ﬠֶ גְ לת צָ ב ְ
ֲבדת אהֶ ל
משׁה לֵּ אמרַ :קח מֵ ִא ָתּם וְהָ יוּ לַ ﬠֲבד אֶ ת ﬠ ַ
אוֹתם ִל ְפנֵי הַ ִמּ ְשׁכָּן :וַיאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
ָ
ַויּ ְַק ִריבוּ
אוֹתם
ָ
משׁה אֶ ת הָ ֲﬠגָלת וְאֶ ת הַ בָּ ָקר וַיִּ ֵתּן
ֲבדתוֹ :וַיִּ ַקּח ֶ
אוֹתם אֶ ל הַ ְלוִיִּ ם ִאישׁ כְּ ִפי ﬠ ָ
ָ
מוֹﬠֵ ד ְונ ַָת ָתּה
ֲבדתם :וְאֵ ת אַ ְרבַּ ע
אֶ ל הַ ְלוִיִּ ם :אֵ ת ְשׁ ֵתּי הָ ֲﬠגָלוֹת וְאֵ ת אַ ְרבַּ ﬠַ ת הַ בָּ ָקר נ ַָתן ִל ְבנֵי ג ְֵרשׁוֹן כְּ ִפי ﬠ ָ
יתמָ ר בֶּ ן אַ הרן הַ כהֵ ן :ו ְִל ְבנֵי ְקהָ ת
ֲבד ָתם ְבּיַד ִא ָ
הָ ֲﬠגָלת וְאֵ ת ְשׁמנַת הַ בָּ ָקר נ ַָתן ִל ְבנֵי ְמ ָר ִרי כְּ ִפי ﬠ ָ
ִשּׂאוּ) :במדבר ז' ,ג' – ט(
הקדשׁ ﬠֲלֵ הֶ ם בַּ כּ ֵָתף י ָ
ֶ
ֲבדת
לא נ ָָתן כִּ י ﬠ ַ
עגלות הצב היו עגלות עץ באורך  5אמות ,וברוחב  2.5אמות ,ועליהן מסגרת עץ מסיבית
להנחת מטען העצים על גביהן .העגלה נסעה על גלגלי עץ שבלטו מכל צד  2.5אמות .כלומר:
כדי שהעגלות תסענה בזוגות נדרשה דרך ברוחב  15אמות ,ובתוספת רווח מינימלי בכל צד,
של חצי אמה –  16אמות )רשות הרבים(.
ומה היתה עבודת בני מררי?
ֲבדתוְֹ :וﬠַ מֻּ ֵדי
וּב ִריחָ יו וְﬠַ מֻּ ָדיו וַאֲ ָדנָיו ְוכָל כֵּלָ יו וְכל ﬠ ָ
וּפ ֻק ַדּת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְבּנֵי ְמ ָר ִרי ַק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן ְ
ְ
ית ֵריהֶ ם) :במדבר פרק ג' ,ל"ו – ל"ז(.
דתם וּמֵ ְ
ִית ָ
הֶ חָ צֵ ר סָ ִביב וְאַ ְדנֵיהֶ ם ו ֵ
להובלת קרשי המשכן ,עמודי המשכן ,עמודי החצר ואדניהם – קבלו בני מררי ארבע עגלות
הרתומות לשמונה פרים.
ומה היה משקלם של פריטים אלה?
מידות קרשי המשכן:
אר הַ ָקּ ֶרשׁ וְאַ ָמּה וַחֲ צִ י הָ אַ מָּ ה
)טז( ﬠֶ ֶשׂר אַ מּוֹת ֶ
רחַ ב הַ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד:
עתיהֶ ם
)כט( וְאֶ ת הַ ְקּ ָר ִשׁים ְתּצַ פֶּ ה זָהָ ב וְאֶ ת טַ ְבּ ֵ
ית אֶ ת הַ ְבּ ִריחיִם
ֲשׂה זָהָ ב בָּ ִתּים לַ ְבּ ִריחיִם וְצִ ִפּ ָ
ַתּﬠ ֶ
זָהָ ב:
החישובים הם עפ"י דעת רבי נחמיה ,הסובר שעובי
הקרש היה לכל אורכו אמה אחת .לעומתו סובר
רבי יהודה שעובי כל קרש למטה היה אמה אחת,
והיה הולך ונעשה צר ,עד שלמעלה היה כעובי אצבע.
כמובן לפי מבנה זה ,שהוא דעת יחיד ,משקל הקרש הוא חצי ,לעומת דעת רבי נחמיה.

משקל החומר של כל קרש ,אם האמה היא  0.48מ' )עפ"י הגר"ח נאה( ,ואם נזהה את עץ
השיטה כשיטה הלבנה )ר"י פליקס( שצפיפות החומר שלה  ,0.52הוא  0.860טון) .לעומת
עץ שיטת הנגב ,בעל צפיפות החומר של  ,0.8ומשקל כל קרש הוא  1.327טון(.
קרשי המשכן צופו ברדיד זהב ,בעובי לפחות של  1מ"מ .לוחות הזהב קובעו אל הקרשים
במסמרי זהב .משקל מעטפת הזהב ,ללא המסמרים וטבעות הבריחים הוא ,לפחות0.226 ,
טון לקרש האחד) .צפיפות החומר = (19.6
כלומר :משקלו הכולל של כל קרש הוא ,לפחות 1.088 ,טון .משקלם של  48קרשי המשכן
הוא ,לפחות 52.244 ,טון.
משקלו של כל אדן כסף הוא  0.8טון ,ומשקלם הכולל של כל  96אדני קירות המשכן הוא
 77.97טון.
יוצא איפה ,שעבודת בני מררי כללה שינוע של יותר מאשר  129טון בארבע עגלות צב,
הרתומות לשמונה שוורים.
לתשומת הלב :עבודת בני מררי כללה גם את עשרים וחמישה בריחי המשכן ,ארבעת עמודי
הפרוכת ,המצופים זהב ואדניהם מכסף ,חמשת עמודי מסך הפתח למשכן ואדניהם מנחושת,
ששים עמודי החצר ואדניהם נחושת ,והיתדות והמיתרים של כל המערכת .את משקלם ואת
נפחם של כל אלה לא כללתי בחישובים שלפניכם.
משׁה ְלהָ ִקים אֶ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן
כל ההקמה והקיום של המשכן היה מעשה נסיםַ " .וי ְִהי ְבּיוֹם כַּלּוֹת ֶ
אתם" )במדבר
וַיִּ ְמ ַשׁח אתוֹ ַוי ְַק ֵדּשׁ אתוֹ וְאֶ ת כָּל כֵּלָ יו וְאֶ ת הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְאֶ ת כָּל כֵּלָ יו וַיִּ ְמ ָשׁחֵ ם ַוי ְַק ֵדּשׁ ָ
ו' ,א'( .וכי משה הקים את המשכן? אכן כן!!! הלויים ניסו להקים את המשכן ,ובגלל כובדם של
קרשי המשכן לא הצליחו ,ורק משה .בדרך נס ,הצליח להעמיד את המשכן.
בימינו ,לשינוע של מטען במשקל  130טון על גבי כביש ,או ,לפחות ,בדרך כבושה ,אנו
זקוקים לארבע משאיות ענק ,הנעות על צמיגי גומי .ואלו במדבר הטובעני נשאו בני מררי את
קרשי המשכן ואדניו בארבע עגלות צב ,הנוסעות על גלגלי עץ ,ורתומות לשמונה שוורים.
בדרך הטבע אין שום אפשרות להסביר את נשיאת קרשי המשכן ואדניו במדבר.
מלאכת המשכן כלתה ,עפ"י המסורת ,החודש כסלו ,בשנה הראשונה ליציאת מצרים .המשכן
נדד עם ישראל במדבר ,הגיע לארץ כנען ,עד שהגיע לשילה ושכן שם קרוב לארבע אות שנה.
כלומר :המשכן היה מציאות שנוצרה במדבר והתקיימה עוד מאות שנים לאחר מכן בארץ.
הרי כבר כתב רש"י )דברים ח ,ד(" :שמלתך לא בלתה – ענני כבוד היו שפים בכסותם
ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים ,ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמהם,
כלבוש הזה של חומט ]כוונתו לשבלול ע"פ רש"י חגיגה יא ,ע"א[ שגדל עמו" – והרי לך בענני
כבוד .פשיטא שבין רוח הקודש לענני הכבוד גוהצו גם דרכי העגלות ...בוודאי זה היה נס!
וכמו שעל הארון נאמר שהארון נושא את נושאיו ,כך על הקרשים יש לומר שהם נושאים את
נושאיהם.

